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ELŐTERJESZTÉS
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 31-i ülésére
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek otthona megszüntetéséhez kapcsolódó
feladatokról és végkielégítések kifizetéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzata a 2007. június 4. napján kelt együttműködési megállapodás
alapján a szociális ellátásokat kistérségi társulás formájában látja el. Az intézmény fenntartója
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az idősek
bentlakásos otthona nem képezi a kötelező alapellátások részét. Az önkormányzat e feladatát
kistérségi társulás útján látja el, ehhez azonban minden évben nagyobb összeget be kell
pótolnia, mely alapján a 2012.évi költségvetés során fontolóra kellett venni a feladat ellátás
megszüntetését, a lakók máshol történő elhelyezését.
A képviselő- testület az 52/ 2012.(III.01.) sz. határozatában az idősek bentlakásos otthona
tekintetében felvételi létszámstopot rendelt el. Az intézményvezető folyamatosan egyeztet a
Megyei Intézményfenntartó Központtal és a fenntartóval a gondozottak megfelelő és
mihamarabbi elhelyezése érdekében.
A gondozottak száma 12 fő volt, ebből 3 fő már átkerült a ceglédi idősek otthonába, 1 fő
otthonába távozott. Jelenleg 8 fő a lakók száma, ebből 1 fő kórházban tartózkodik. Az ő
elhelyezésükre kell a továbbiakban a szükséges intézkedéseket megtenni. Az intézményvezető
tájékoztatása szerint - az előzetes egyeztetések alapján - legkésőbb 2012. december 31-ig az
elhelyezésük megoldható.
Az idősek otthona megszüntetése felveti az ott dolgozó személyzet közalkalmazotti
jogviszonya rendezésének kérdését. Ez összesen 5 főt érint, ebből 1 fő takarító. Az
intézményvezető tájékoztatása alapján 2 főt a szociális alapellátásban - házi
segítségnyújtásban - tovább tud foglalkoztatni, ők a továbbfoglalkoztatást írásos
nyilatkozataikban vállalták.

A további 3 fő esetében a közalkalmazotti jogviszonyt kell megszüntetni.
Ennek költségéről az intézmény tételes kimutatást készített, ez 5. 031.058.-Ft és járulékai
mindösszesen: 6.389.444.-Ft (a kimutatás az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.)
Ezen költség megfizetése az Önkormányzatot terheli, mert a Ceglédi Többcélú Kistérségi
Társulással kötött együttműködési megállapodás 5. pontja alapján a társulás csak az általa
lehívható normatívákkal finanszírozza az intézményt, minden ezen az alapfinanszírozáson
felül felmerülő igényt az intézménynek az önkormányzatnál kell érvényesítenie, illetve az
igény saját költségvetésébe való beépítési lehetőségét az önkormányzatnak kell
megvizsgálnia.
A települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012. (III. 1.) BM rendelet
(továbbiakban R.) alapján lehetőség van a létszámcsökkentéshez kapcsolódóan támogatás
iránti igény benyújtására.
A R. 6. § (1) bekezdése szerint az igénylő a - tényleges létszámcsökkentést megvalósító jogviszony megszüntetése miatt fizetendő egy havi felmentési illetményre és annak szociális
hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási
adójának teljes összegének felére, de maximum 2 millió forintra igényelhet támogatást.
A megítélt támogatások folyósítására a költségvetési tv. 37. § (3) bekezdése alapján, az I.
ütemben a júliusi, a II. ütemben az októberi, a III. ütemben a decemberi nettó finanszírozás
keretében utólag kerül sor.
A képviselő-testületnek tehát döntenie kell a felmentéshez kapcsolóan jogszabály szerint
fizetendő felmentési illetményről és végkielégítésről, különös tekintettel arra, hogy azt a
kistérség felé meg kell fizetnie.
A kistérségi társulás nyújthat be pályázatot a fentiek szerint és sikeres pályázat esetén a
költség - utólagos támogatással - esetleg csökkenthető.
Abony Város Önkormányzata a TRFC/KM/t/1300144/2005 számú, 2006. március 30. napján
kelt támogatási szerződés alapján 29.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült
Abony, Köztársaság út 6. sz. alatti telephelyen lévő idősek otthona rehabilitációja címen.
A támogatási szerződésben az Önkormányzat vállalta, hogy a támogatással megvalósul tárgyi
eszközökkel a befejezéstől számított 10 éven át a jelen szerződéssel összhangban álló célnak
megfelelő szolgáltatást nyújt.
2012. március 9. napján megjelent a 35/2012. Kormányrendelet az egyes területfejlesztési és
önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló
kormányrendeletek módosításáról, mely alapján a 10 évre vonatkozó fenntartási kötelezettség
5 évre csökken. Erre vonatkozóan állásfoglalást kértünk a Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Igazgatóságától, erre az előterjesztés készítéséig válasz nem érkezett.
Szándékaink szerint az épületben továbbra is a szociális alapellátás keretein belül kötelező
feladatot kívánunk ellátni.
A Kormányhivatallal is egyeztettünk az idősek otthona megszüntetéséről.

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók a működési engedély
visszavonása tekintetében.
E jogszabály alapján a fenntartó nyújtja be a működési engedély visszavonása iránti kérelmet,
a működési engedély azonban csak abban az esetben vonható vissza, ha az ellátási
kötelezettséget teljesítő állami fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
……/2012. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek otthona megszüntetéséhez kapcsolódó
feladatokról és végkielégítések kifizetéséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
XLV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a szociális szolgáltatók és intézmények
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Ceglédi Többcélú
Kistérségi Társulást - mint fenntartót, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
Humán Szolgáltató Központja Idősek Otthona (Abony, Köztársaság út 6.) 873 011
szakfeladatot megszüntetését kezdeményezze.
A megszűnés időpontja: A gondozottak elhelyezésének ideje, legkésőbb azonban
2012. december 31. napja.
2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az
épületben továbbra is a szociális alapellátás részeként kötelező feladatot lát el.
3.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
kezdeményezze a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnál - mint fenntartónál - az
idősek otthona szakfeladatra - 873 011 - vonatkozóan a működési engedély
visszavonását, és az idősek elhelyezésében való közreműködést.
4.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi költségvetése támogatási
értékű működési kiadások során a 3 fő közalkalmazott jogviszonyának
megszüntetésével összefüggésben felmerülő összesen: 6.389.444.-Ft biztosítja és
egyben felhívja a fenntartót, hogy ezen költség egy részének megtérítése érdekében a
szükséges pályázatot nyújtsa be.
5.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a fenntartót, hogy a 4. )
ponthoz kapcsolódóan a pályázatból megtérített összeget Abony Város
Önkormányzata fizetési kötelezettségei között számolja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert

A határozat végrehajtásában közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
A határozatról értesül:
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
2. Parti Mihály alpolgármester
3. Dr. Balogh Pál jegyző
4. Dr. Vörös Mária aljegyző
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály
6. Gazdasági Osztály
7. CTKT 2700 Abony, Kossuth tér 1.
8. CTKT Humán Szolgáltató Központja, Abony, Szilágyi Erzsébet út.3.

Abony, 2012. május 14.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

